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 پیش گفتار
 

 نقل و حمل نظیر مهمی وظایف دارای که است حیاتی بافت یـک  خـون  
 به گوارش لوله از شده هضم غذایی مواد ، بافتها و ریـه هـا    بیـن  تنفسـی  گازهـای 
 حمل نیز و کلـیه ها   بـه  سـلولها  از متابولیکـی  زایـد  مـواد  نقـل  و حمـل  سـلولها، 

 خون طریق از بیماریها سرایت امکان نظیر دالیلی به. مـی باشد   بـدن  در هورمونهـا 
 خون به مبرم نیاز خون، اهداکننده افراد تعداد روزافزون کاهش کننده، اهـدا  افـراد 

 انتقال پایگاههای در کوتاه زمانی برای خون نگهداری امکان و اورژانس مـوارد  در
 این و است شده معطوف مصنوعی خون ساخت به قبل مدتها از بشر توجه خون،

 عدم و ایدز ویروس کشف با بعـد  بـه  مـیالدی  1980 سـالهای  از وصبخصـ  امـر 
 بایستی شده سنتز خون. است یافته شدت حاضر حال در آن دقـیق  کنـترل  امکـان 
 در و آسان نگهداری شرایط کافی، اکسیژن حمل ظرفیت نظـیر  ویژگیهایـی  دارای

 . باشد خونی گروههای هم خوانی مسئله نبودن مطرح امکان صورت



  ي خون مصنوعی

 سالهای طی در پزشکی و پزشکی مهندسی علمـی  حـوزۀ  دو یـن ب پـیوند  
 پزشکی حوزه در درمان یا و تشخیص با ارتباط در بزرگـی  پیشـرفتهای  بـه  اخـیر 
 ترکیباتی ساخت به منجر می تواند  پیوند این نیز خصوص این در. است شده نـایل 
 .شود مصنوعی خون عبارتی به یا خون مشابه

 تاکنون که می دهد  نشان کشور سطح در موجود دانشگاهی کتـب  بررسـی  
 این تدوین ایده گردید موجب امر این لذا است، نشده منتشر زمینه ایـن  در کتابـی 
 این اهمیت به توجه با دارید رو پیش که کتابی. گیرد شکل مؤلف ذهن در کـتاب 

 آخرین براساس و خون سنتتیک جایگزین های  افزون روز کاربـردهای  و موضـوع 
 . است شده گردآوری تخصصی و علمی اطالعات

 به نگاهی با ابتدا در که گردیده تنظـیم  فصـل   نُـه  در حاضـر  مجموعـه        
 در مصنوعی خون وجود لزوم و خون انتقال بـه  اول فصـل  در خـون  فـیزیولوژی 

 خون شیمی به ششم و پنجم چهارم، سوم، فصول در. می شود  پرداخته دوم فصـل 
 شده پرداخته محصوالت سری این یمنیا نیز و محصول ایـن  کارآیـی  مصـنوعی، 

 مورد محصوالت این روی پیش و آینده چشـم اندازهـای    هفـتم  فصـل  در. اسـت 
 پایه بر شده تولید محصوالت به کتاب هشتم فصل در.  است گرفته قـرار  بررسـی 

 به مختصر بطور نیز کتاب انتهایی یا نهم فصل در و شده پرداخته نانوبیوتکنولوژی
 .است شده پرداخته بنیادی سلولهای از محصوالت این تهیه

 نظرات انعکاس لذا نمی باشد  نقص بدون و کـامل  موجـود  اثـر  تـردید  بـدون 
 چه هر شدن پربارتر موجب می تواند  نگارنده بـه  فـن  اهـل  و محـترم  خوانـندگان 



  ك پیش گفتار

 .گردد آن بعدی چاپهای بیشتر
 یمهندس دانشجویان و متخصصین اساتید، بـرای  بـتواند  اثـر  ایـن  اسـت  امـید 
 ضمناً. نماید پر را رابطه این در موجود خالء حدی تا و شده واقع مفـید  پزشـکی 
 پزشکان ، پیراپزشکی پزشکی، دانشجویان پژوهشگران، کلیه به کتاب ایـن  مطالعـه 

 از که بجاست پایان در. می گردد  توصیه هـم  خـون  انـتقال  سـازمان  کارشناسـان  و
 شرکت کتاب چاپ و تدوین رد نحوی به که عزیزانی کلیه تالش های  و زحمـات 
 .نمایم سپاسگزاری صمیمانه داشته اند
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